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KSzamyšlení
Kdob zb násb můžeb prohlásitúb žeb máb doO
statečněb silnoub vůli?b Ježíšb tob ob sobě
mohlb říci – „pevněb seb rozhodlb jítb do
Jeruzaléma“:bAbtobnebnabobyčejnýbvýO
letbčibzbožnoubpouťúbalebpředevšímbna
veřejnoub potupuúb odmítnutíúb ztrapnění
předb lidmib ab totálníb krach – smrt:b A
Ježíšb
jasně
říkáb tomuto
údělub „anoú
Otče“:b Jakoby
vb tutob chvíli
naplňovalb odO
vážnáb slova
vyslovená
snoubencib při
man žel ské m
slibu:b „chcib s
teboub snášet
všechnobzlébaž
dobkonce“:bJežíšbsebpevněbrozhodlbvyO
kročitbnabtutobcestubbezmeznébvěrnosti
vůčibOtci:
Bezpodmínečnábvěrnostbmábsvébkouzlo
právěb protožeb tob vyžadujeb hrdinstvíú
vydáníbsebebsama…bažbdobkrajnosti:bO
takovébvěrnostibplatíbslovabAntoinebde
SaintOExupéryho:b „Kdob doopravdy
jdeúbrozdírábsibkolenabobtrníbabklouzající
suť…b anib jedinéhob krokub neníb ušetO
řen“:b Ab jeb přitažlivéb kráčetb ib zab takoO
voub cenub seb svýmb milovaným:b Pokud
námb „tentob milovaný“b zab tob stojí…b A

neprodejné

tadybjebprávěbjádrobceléhobproblémubnásledoO
váníbKrista:
Takovébnásledováníbjeb„vážnábvěc“:bVyžaduO
jebčlověkabcelého – nebpolovičního:bAbdnešní
Ježíšovyb rozhodnéb nárokyb násb asib odradíú
polekají:b Naštěstíb jeb tub prob každéhob trochu
jináb podobab následováníb Aneb každýb jeb povoO
lánbnabmisiebdobdaleO
kéb zeměb nebob do
klášterab sb přísnou
klauzurouy:b Prob kažO
déhob jeb všakb společO
néb jasnéb ano:b „chcib s
teboub snášetb všechno
zléúbchcibtibdátbvšechO
no“:b Ab Ježíšb svými
neko mpr o mi sní mi
nárokyb Akteréb mají
prob každéhob trochu
jinoub podobuúb vždyť
uvedenéb výrokyb bylyb vyřčenyb konkrétním
lidemúb nebylyb adresoványb všeobecněb všemy
námb usnadňujeb cestu:b Vždyťb jeb náročnéb a
vysilujícíb poskakovatb nab oběb stranyb Achvíli
„zab Kristem“b ab chvílib „zabsvýmb sobectvím“y
– jeb jednoduššíb jítb přímoub cestou:b RozhodO
noutbsebprobtakovoub„přímou“bcestubjebtěžké
nab začátkuúb avšakb pob rozhodnutíb seb zakouší
úžasnábsvoboda…bablehkost:bJakbpoznamenal
Cantalamessa:b „Ježíšovab cestab jeb úzkáb pro
začátečníkaúbalebširokábprobpokročilého“:
Jakb dlouhob tedyb budešb poskakovatb nab obě
strany?

TextyÚkÚrozjímání
PONDĚLÍÚH7b6b
AmÚHV6Ki5bipKi6
Mtž?JS?šTT
Prorokž kritizujež zlořádyž vž ?é
stoletíž předž Kristemž až tím
námžiždnesžpřipomínáJžžežúcta
kžUohužmusížmítžspolečenský
rozměrJžsociálnížspravedlnosté
Pokudž chybíJž dostavíž sež náš
sledkyé
ÚTERÝÚH8b6b
–mž6JSš?Ež7JSSšST
MtÚ8VHpKH7
Iž námž sež můžež zdátJž žež Ježíš
spíž až našež problémyž jsouž mu
vzdálenééž „Malověrnost“ž by
bylaž neobrátitž sež naž nějJž neš
svěřitžsežmužažnebuditžjejé

ibÚčteníÚiÚKrálÚi9Vi6bbi9KHi
HospodinžřeklžEliášoviHž„ElizeaJžsynažŠafatovažz
–belž MecholaJž pomažž zaž prorokaž místož sebeú“
KdyžžEliášžodešelžzžhoryJžnalezlžElizeaJžsynažŠaš
fatovaJž jakž právěž oraléž Mělž předž sebouž dvanáct
spřeženíJžonžsámžbylžpřiždvanáctéméžEliášžšelžkoš
lemžněhožažhodilžnažnějžsvůjžplášťéžElizeusžopusš
tilžbýkyJžběželžzažEliášemžažřeklHž„ProsímJžaťžmoš
huž políbitž svéhož otcež až svouž matkuž až pakž půjdu
zaž teboué“ž Eliášž odpovědělHž „Jdiž až vraťž seEž co
jsemž tiž mělž učinitJž tož jsemž udělalé“ž Elizeusž se
tedyžodžněhožvrátilJžvzalžspřeženížbýkůJžzabilžjeJ
nažjejichžjařmužuvařilžmasožaždalžhožlidemžkžjídš
luéžPakžvstalJžšelžzažEliášemžažsloužilžmué

ŽalmÚiý
TyÚjsiVÚHospodineVÚmýmÚdědičnýmÚpodílemb

OchraňžměJžUožeJžneboťžsežutíkámžkžtoběé – Praš
vímžHospodinuHž„TyžjsižmůjžPáné“ – TyžjsiJžHosš
podineJžmýmždědičnýmžpodílemžižmoužčíšíJ – ty
mněžzachovávášžmůjžúdělé
VelebímžHospodinaJžžežmižbylžrádcemJ – kžtomu
měžižzažnocižvybízížméžnitroé – Hospodinažmám
STŘEDAÚH9b6b
neustáležnažzřeteliJ – nezakolísámJžkdyžžježmižpo
pravicié
slavnostÚsvbÚPetraÚaÚPavla
ProtožsežraduježméžsrdceJžmáždušežplesáJ – ižmé
SkžSTJSšSSžT
tělož bydlíž vž bezpečíJ – neboťž nezanechášž mou
Timž7J…š?éSYšS?
dušiž vž podsvětíJ – nedopustíšJž abyž tvůjž svatý
MtÚi6VipKi9
spatřilžporušeníé
Velkéž činyž apoštolůž prameniš Ukážešž miž cestuž kž životuJ – už tebež jež hojnáž raš
lyžzžjejichžpřesvědčenížožJežíš dostJ – požtvéžpravicižježvěčnážslasté
šověžbožstvíéžZovedušližpravš
divěžodpovědětžnažotázkuž„… HbÚčteníÚýVibipKi8
zaž kohož měž pokládášž TY!“J UratřiúžTožježtažsvobodaJžkežkteréžnásžosvobodil
zákonitěž sež projevíž jehož jedš Kristuséž Uuďtež vž tomž tedyž pevníž až nenechtež se
zasež zapřáhnoutž dož tohož otrockéhož chomoutué
nánížvžmémžživotěé
UratřiJžvyžjstežbyližpovolánižkežsvoboděéžTažsvoš
bodažvšakžnesmížbýtžzáminkouJžabystežsežvraceli
ČTVRTEKÚp5b6b
kžprosazovánížsebeéžSpíšežsižnavzájemžposluhujte
–mžYJS“šSY
láskouéžCelýžZákonžtotižžvežsvéžplnostižježobsaš
TžZenžPáně

žen- v- jediné- větě7- ‘Miluj- svého- bližního- jako
sebe2’-Jestliže-se-však-mezi-sebou-koušete-a-po1
žíráte9-dejte-pozor9-abyste-jeden-druhého-nepohl1
tilib-Thci-říci-toto7-Žijte-duchovně9-a-nepropadne1
te- žádostem- těla2- Tělo- totiž- touží- proti- duchu9- a
duch-zase-proti-tělu2-Mezi-nimi-je-vzájemný-od1
por9- takže- neděláte9- co- byste- chtěli2- Jestliže- se
však- necháváte- vést- Zuchem9- nejste- už- pod- Zá1
konem2

EvangeliumALkA9g5šu62
Když- se- přibližovala- doba9- kdy- měl- být- Ježíš
vzat-vzhůru9-pevně-se-rozhodl-jít-do-Jeruzaléma2
Poslal-před-sebou-posly-a-ti-cestou-přišli-do-jedné
samařské-vesnice9-aby-tam-připravili-nocleh2-’le
Samaritáni-ho-nepřijali9-protože-měl-namířeno-do
Jeruzaléma2-Když-to-viděli-učedníci-Jakub-a-Jan9
řekli7- „Pane9- chceš9- abychom- svolali- z- nebe
oheň9-aby-je-zahubilŽ“-On-se-však-obrátil-a-přís1
ně-je-pokáral2-Pak-šli-do-jiné-vesnice2-’-jak-šli9
cestou- mu- někdo- řekl7- „Půjdu- za- tebou- všude9
kam- půjdeš2“- Ježíš- mu- však- odpověděl7- „Lišky
mají-doupata-a-nebeští-ptáci-hnízda9-ale-Syn-člo1
věka- nemá9- kam- by- hlavu- položil2“- Jiného- zase
vybídl7- „Pojď- za- mnoub“- On- však- řekl7- „Pane9
dovol- mi9- abych- napřed- šel- pochovat- svého- ot1
ce2“-Odpověděl-mu7-„Nech9-ať-mrtví-pochovávají
své-mrtvé2-’le-ty-jdi-a-zvěstuj-Coží-královstvíb“
’-ještě-jiný- řekl7-„Půjdu- za- tebou9- PaneS-jen- mi
dovol9- abych- se- napřed- rozloučil- doma- s- rodi1
nou2“- Ježíš- mu- však- odpověděl7- „Žádný9- kdo
položil- ruku- na- pluh- a- ohlíží- se- za- sebe9- není
způsobilý-pro-Coží-království2“

TextyAkArozjímání
MtA9gšu8
Možná- jsme- si- odvykli- vidět
hřích- jako- ochrnutí2- Ochrnutí
vztahu- k- Cohu- i- k- lidem2- Ne1
bezpečí9- že- přestaneme- vní1
mat-potřebu-Ježíšova-uzdravo1
vání9-je-velké…
PÁTEKAš575
’m-G951I2L1ýK
MtA9g9uš3
Ježíš- za- „přepážkou- celnice“
vidí- člověka2- Ne- instituci9- ne
zkorumpovaný- systém2- ’- to
zapůsobilo- na- Matouše2- Kéž
my9- Ježíšovi- následovníci9
dovedeme-být-podobně-lidštíb
SOBOTAA2575
’m-L9ýý1ýg
MtA9gš4uš7
Novost- Ježíšova- učení- vyža1
duje-stálou-obnovu9-ne-stagna1
ci9- ne- zakonzervování2- Jinak
jeho- víno- vyteče- protrženými
měchy9- do- kterých- jeho- učení
uzavíráme2

NEDĚLEA3575
š45AneděleAv mezidobí
♣- Zěkujeme- všem9- kteří- se- zasloužili- o- krásné Iz-II9ý“1ý5c
prožití-poutě-k sv2-Janu-Křtiteli-v-Lukavci2
Gal-I9ý51ýG
♣- O- slavnosti- sv2- Petra- a- Pavla- zveme- na- mši Lk-ý“9ý1ýK2ý01K“
svatou-v úterý-v ý0-hodin-do-kostela-ve- Stacho1
vicích9-ve-středu-v ýG-hodin-do-kostela-ve-Fulne1
ku-a-v ýL-hodin-do-kostela-v Zěrném2

Ohlášky

Zen-Páně-!

Ohlášky
♣M VeM středuM zvemeM v :ŠBpM na
faruMnaMsetkáníMsenioryy
♣M VeM čtvrtekM zvemeM v b_M hoV
dinM naM mšiM svatouFM přiM které
budemeM děkovatM zaM uplynulý
školníM aM katechetickýM roky
ProsímeM oM odevzdáníM obálek
s obrázkyMsvětců – budeMzávěV
rečnéM vyhodnoceníM našíM celoV
ročníM práceyM PoM mšiM svatéM buV
douM mítM dětiM aM ostatníM setkání
s opékánímM párkůyM MšeM svatá
vMb:MhodinMnebudey
♣M VM pátekM byM července
se uskutečníM diecézníM setkání
dětíM s otcemM biskupem – PraV
šiváM žpbGyM ZvemeM všechny
dětiM iM sM rodičiM aM prarodičiM k
účastiHM letošníM setkáníM máM náV
zevMSestraMZeměMvoláMkeMmně
– péčeM oM společnýM domovy
ProM lidiFM kteříM ušliM kusFM cesty
přinesteM sebouM ponožky
dpánskéFM dámskéFM dětskéFM baV
vlněnéFMnovélMneboMkartáčekMa
zubníM pastuyM OdjezdM autobusu
budeM:ym5Mz náměstíy
♣M TentoM týdenM jeM prvníM pátek
v měsíciyM VeM všechM kostelích
seM
budemeM
modlit
k NejsvětějšímuM SrdciM JežíšoV
vuM aM budemeM navštěvovatM neV
mocnéy
♣M (neM žyM červenceM v kostele
SvyMPetraMaMPavlaMv (ěrnémMsi
navzájemM udělíM svátostM manV
želstvíMZdeněkMToldMaMVeroniV
kaM MachalováyM úůhM žehnej
jejichMláscey
mm MM (
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Úmysly mší svatých

26.6. – 3.7.2016
julnek
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ÚtM
St
Čt
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SoM
Ne

žGyGy
ž:yGy
žJyGy
BpyGy
by_y
žy_y
By_y

ZaM†MsynaMaMmanželaMaMzaMživouMrodinu
MšeMsvatáMzaMfarnost
ZaM†M MariiMjilipíkovou
b_ŠppM_____________________
ZaMčlenyMživéhoMrůžence
ZaM†M JosefaMŠuláka
ZaMživouMrodinuMHrabálkovu
Stachovice

Ne žGyGy ZaM†M LudmiluMaMJosefMRůčkovyFMsynyF
–nnuMObšivačovouMaMživouMrodinu
ÚtM ž:yGy ZaMčlenyMživéhoMrůžence
Ne By_y ZaM†M )vuMSýkorovouMaMživouMrodinu
(ěrné
Ne žGyGy MšeMsvatáMzaMfarnost
St žJyGy ZaMrodinuM;hrástkovuMsMprosbou
oMpožehnání
Ne By_y ZaM†M úohumíraMStorzeraMaMživou
rodinu
Lukavec
So ž5yGy SokolM:b
Čt BpyGy ToldMb_
Ne By_y ______________________
Vrchy
Ne žGyGy MšeMsvatáMzaMfarnost
Ne By_y ZaM†M RichardaMPavlíkaFMrodiče
aMsourozence

